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Mødereferat, Studenterrådets Årsmøde 

Mødedato: Fredag den 18. januar 2019 kl. 16 

Mødested: Professionshøjskolen Absalon 
Parkvej 190, 4700 Næstved 

Til stede: 42 stemmeberettigede medlemmer af Studenterrådet 

  

 

Dagsordenpunkter og referat 

1. Velkomst  

 

Afgående næstformand Emil Pagels præsenterede sig og fortalte, at afgående formand Ras-

mus Raben var forsinket. Derudover præsenterede repræsentanterne fra de siddende lokale 

formandskaber sig.  

 

 
2. Valg af ordstyrer, referent og to stemmetællere 

 
De valgte blev: 
Ordstyrer: Emil Pagels, næstformand, fællesformandskabet i Studenterrådet Absalon 
Referent: Nanna Engberg Kristensen, Ledelsessekretariatet, Absalon 
Stemmetællere: Anders Bjerre Jørgensen, tidligere formand i Studenterrådet Absalon og 
Christian Oelsner Rysgaard, Næstforperson i Studenterrådet Københavns Professionshøj-
skole 
 
 

3. Godkendelse af dagsordenen 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

4. Året der gik 
 
Afgående næstformand Emil Pagels fortalte om de områder og opgaver, der særligt har fyldt 
i 2018.  

 God stil kampagnen: Kampagnen har kørt på alle campus i større eller mindre grad 
og har fået meget positiv opmærksomhed, ikke mindst fra Absalons personale. 
Kampagnen har været med til at styrke samabejde med facility service og kanti-
nerne på de forskellige campus. 

 Absaloncup: Blev afholdt i foråret i Kalundborg med 250-300 deltagere fra forskel-
lige campus og 15 hold tilmeldt. Der er blevet udviklet en drejebog, så opgaven let-
tere kan gives videre til næste års arrangører. 

 Studenterforum UC: Studenterforum UC (SFUC) er sammenslutningen af alle stu-
denterrådene fra de forskellige professionshøjskoler. Absalons studenterråd er sam-
menlignet med flere af de andre professionshøjskolers meget velfungerende, og 
derfor har Absalons formandskab bl.a. været med til at udvikle Taskforce SFUC, som 
skal hjælpe nødlidende studenterråd og har bl.a. været med til at afholde workshops 
på UC Syd. 
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 Overlevering af formandskabet: Der er blevet udviklet et dokument med alle for-
mandsskabets opgaver, som interesserede i formandsposten har kunne se, og som 
kan hjælpe med at sikre, at alle opgaver fortsættes.  

 Minimumskrav for introforløb: Der er blevet formuleret en minimumsstandard for 
Studenterrådets deltagelse i introdagene på de forskellige campus, som meldes ud 
til alle campusansvarlige, når den er endeligt formuleret.  

 Og alt det andet: Derudover har det centrale formandskab i 2018 brugt tid på Folke-
mødet, at få udviklet et Fronterrum til Studenterrådet (arbejdet er fortsat i gang) og 
at være på en tour de Absalon for at besøge alle campus. 

 På vej: I det kommende år vil Studenterrådet bl.a. arbejde med at få et ny fælles 
kampagne i gang, at afholde et fælles event i efteråret udover forårets Absaloncup, 
at få strømlinet processerne omkring Studenterådets økonomi mere, og at under-
søge mulighederne i et medlemskab af DUF via SFUC – herigennem bl.a. mulighed 
for kurser.   

 
 

5. Kort oplæg fra Sami Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse i Absalon og direktionens 
kontakt til Studenterrådet 
 
Sami talte om, at Studenterrådet er en stærk ressource i Absalon, som er afgørende ift. at 
mobilisere forskellige studenterfællesskaber. Det er ikke nemt at få et sammenhængende 
Studenterråd op at stå på tværs af så mange campus over hele Sjælland, men det stærke 
græsrodsengagement er der, og det er lykkedes at få mere og mere organisering og systema-
tik, som giver et stadigt stærkere fodfæste. Et vigtigt værktøj i at gøre Studenterrådet synligt 
og stærkt er signaturarrangementer, der bl.a. gør det muligt allerede til introdagene at for-
tælle nye studerende om kommende konkrete arrangementer, som de kan være med til at 
arrangere og deltage i.  
Derudover er det en styrke med en kombination af sociale og faglige arrangementer, og at 
arrangementerne er spredt henover året, så forbruget midlerne også bliver det samme.  
Endelig sagde Sami tak for fremmødet og for, at der er så stor interesse i SR, at der bliver 
kampvalg om posterne i formandskabet. 
 
 

6. Nøgletal 2018 og budget 2019: 
 
De endelige tal for 2018 og budget 2019 var endnu ikke klar til præsentation, men budgettet 
for det samlede SR bliver 825.000 kr. ligesom i 2018. Budget og regnskab skal ikke formelt 
godkendes af Studenterrådet men vil blive vist ved næste møde for lokale formandskaber.  
 
   

7. Vedtægtsændringer og indkomne forslag: 
 
En række mindre justeringer af vedtægterne blev vedtaget. Forslag til vedtægtsændringer 
skal være formandskabet i hænde inden årsmødets begyndelse, men på årsmødet er det mu-
ligt at justere i formuleringer i de indkomne forslag. De nu gældende vedtægter er at finde 
her: 

 

8. Valg af Fællesformand og Fællesnæstformand 
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Rollerne som Fællesformand og Fællesnæstformand samt bestyrelsesrepræsentant blev 
præsenteret.  
 
Opgaven i SR-formandskabet ligger især i  

 At støtte til lokale formandskaber og understøttelse af videndeling mellem disse.  

 At være kommunikationsled til Absalons ledelse.  

 At deltage i SFUCs (foreningen af studenterråd på professionshøjskolerne) arbejde , fire 
formandsrådsweekender og året.  

 At repræsentere Absalons 8500 studerende udadtil og indadtil  

Arbejdet giver et godt netværk, ser godt ud på CV'et, og man lærer meget om sig selv og om 
ledelse. Opgaven lønnes med 12 1/2 time om ugen til studentertakst, men der er mere ar-
bejde i det. Opgavefordeling mellem formand og næstformand aftales af det aktuelle par - 
fællesformanden har den endelige stemme hvis uenighed.  

Opgaven som bestyrelsesrepræsentant er at sikre de studerendes stemme i en bestyrelse 
med udpegede repræsentanter fra kommuner, region, fagforeninger osv. samt to medarbej-
derrepræsentanter. Der holdes fire 3-timers møder og et to-dages seminar om året. Man be-
høver ikke på forhånd at vide en masse om økonomi og ledelse, der er masser af hjælp at få. 
Og det er stærkt at have på CV’et.  

Derefter gennemførtes valget af først fællesformand og dernæst fælles næstformand, og de 
valgte blev: 

 Fællesformand Tulle Elizabeth Hebo Wissing, lærerstuderende i Vordingborg 

 Fællesnæstformand Mikkel Nørmark Jæger, diplomingeniørstuderende i Kalund-
borg. 

Valget af bestyrelsesrepræsentanter kunne ikke afsluttes, da der var for stor spredning i 
stemmerne jf. vedtægterne, og de to med kandidater med lavest antal stemmer havde stem-
melighed. Valget overgik derfor til elektronisk valg. Dette valg blev afsluttet d. 31/1, og de 
valgte blev: 

 Bestyrelsesmedlem Debbie Natascha Kolding Justesen, administrationsbachelorstu-
derende i Næsted  

 Bestyrelsesmedlem Fie Saron Andreasen, socialrådgiverstuderende i Slagelse.  

 

9. Eventuelt 

 


